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de toendrajager

De jager die zo’n 12.000 jaar geleden in ons gebied leeft. Ons gebied is dan
een kale vlakte met mos en lage struiken: een toendra. De toendrajager jaagt
onder andere op rendieren en wordt daarom ook wel rendierjager genoemd.
de nomade

Iemand die geen vaste woonplaats heeft. Toendrajagers en bosjagers zijn nomaden. Zij trekken met
hun tenten over de toendra. Ook in onze tijd zijn er nog nomaden.
de bosjager

De jager die ongeveer 11.000 jaar geleden in ons gebied leeft. In ons gebied groeien dan veel
bomen.
de fuik

Een rieten mand om vis mee te vangen. Aan de ene kant is de fuik wijd en open. De vissen
zwemmen er makkelijk in. Aan de andere kant is de fuik smal. Zo kunnen de vissen er niet meer uit.
de archeoloog

Iemand die opgravingen doet en zo probeert om meer te weten te komen over de geschiedenis.
de grotschildering

Een schildering of tekening in een grot. Sommige tekeningen zijn duizenden jaren oud, uit de tijd van
de toendrajagers.
de landbouw

Het werken op het land om er planten op te verbouwen, vooral als voedsel. Mensen die aan
landbouw doen, noem je boeren.
de veeteelt

Het houden van dieren voor vlees, melk, huid of eieren.
de löss

Een grondsoort waarvan de korreltjes kleiner zijn dan zand en groter zijn dan klei. Löss zit in ons land
alleen in Limburg in de grond. Löss is vruchtbaar: planten kunnen er goed op groeien.
de steentijd

De tijd waarin mensen hun gereedschappen vooral van steen maken. In ons gebied duurt de
steentijd tot 2100 voor Christus.
de bronstijd

De tijd waarin mensen hun gereedschap zowel van steen als van brons maken. IJzer gebruiken ze
dan nog niet. De bronstijd in ons gebied is van 2100 tot 700 voor Christus.

De tijd waarin mensen hun gereedschappen ook van ijzer maken. De ijzertijd begint rond 700 voor
Christus.
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het hunebed

Een hunebed is een heuvel van grote stenen. De boeren begraven er hun doden in. De hunebedden
in onze gebieden worden ongeveer 3000 jaar voor Christus gebouwd. De meeste hunebedden vind
je in Drenthe.
de trechterbeker

Een trechterbeker is een beker met een hals in de vorm van een trechter. Trechterbekers zijn
gevonden in hunebedden in Drenthe.
de ruilhandel

In de tijd van jagers en boeren hebben de mensen geen geld. Ze betalen door spullen te ruilen.
Bijvoorbeeld een stuk gereedschap tegen kralen. Dit noemen we ruilhandel.
het beroep

Werk dat je doet, om er iets mee te verdienen. Doordat er beroepen zijn, hoeft niet iedereen alles te
doen. Een pottenbakker bakt potten. Een leraar geeft les. Pottenbakker en leraar zijn twee beroepen.
het schrift

De tekens die mensen gebruiken om te schrijven. In de prehistorie kunnen mensen nog niet schrijven.
Over onze gebieden wordt voor het eerst geschreven als de Romeinen er komen.
de prehistorie

De prehistorie is hetzelfde als de tijd van jagers en boeren. Het woord ‘prehistorie’ betekent
‘voorgeschiedenis’. In de prehistorie kunnen mensen nog niet schrijven. Archeologen hebben daarom
geen geschreven bronnen uit deze tijd. De steentijd, de bronstijd en de ijzertijd zijn tijdvakken in de
prehistorie.
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